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Välkommen!
 
Här hittar du ett urval av det som vi 
i höst erbjuder som verksamheter 
och aktiviteter i Lindberga försam-
ling. Tack vare din medlemsavgift, 
den så kallade kyrkoavgiften, kan vi  
erbjuda verksamhet för livets alla 
åldrar, målgrupper och innehåll. 

Medlemsavgiften finansierar den 
lokala församlingens verksamheter 
och gör utöver allt i denna folder, till 
exempel:

l att ungdomar i Lindberga försam-
ling får tala om döden, vänskap och 
kanske lära känna sig själv.

l att våra äldre vänner inte sitter så 
ensamma. 

l att det finns praktisk och ekono-
misk hjälp vid livskriser, sorg eller vid 
olyckor och katastrofer!

...och vi gör det gärna alla  
månader om året, både lokalt, 
nationellt och i världen!

Sjukhuskyrkan i Varberg13

Foton i verksamhetsdelen: IKON, iStock, Unsplash.  Övriga foton är fotograferade inom verksamheten.

Kyrkofullmäktige i din församling har beslutat att vi som värdegrundsord ska ha 
Närvaro, Öppenhet och Hopp. Dessa vill vi genomsyra i alla våra möten och  
verksamheter. De prioriterade arbetsområderna för kommande år är Dopet, 
Medlemsvård och Ideella medarbetare. 

I den här foldern vill vi att du skall hitta något som passar just dig. Känn dig  
varmt välkommen att delta i allt det som vi erbjuder! ... glöm inte att Du behövs!

Kyrkor & Kyrkogårdar9



GUDSTJÄNST...
DET FINNS EN PLATS FÖR ALLA!
Du kan komma till alla våra Gudstjäns-
ter varje söndag, eller de vardagar som  
erbjuds. Innehållet är olika, men budskapet 
detsamma: Att du är viktig och att du är 
älskad av Gud!
 
Högmässan har flera traditionellt lekful-
la & kyrliga moment som kallas för liturgi. 
Vi firar gärna nattvard som en gemensam 
kärleksmåltid tillsammans 
   Kvällsandakterna kan ledas av en lekman 
och kan ha mycket sång & musik. Lindber-
ga församling kommer under hösten att ta 
fram nya gudstjänstformer, främst under 
vardagar för dig som vill mötas en kväll, 
kanske före eller efter en måltid. Håll utkick 
på vår hemsida!

DOP
Dopet är det synliga tecknet på Guds  
omsorg om människan. Innan dopet  
träffar prästen den som skall bli döpt och/
eller dess vårdnadshavare. 
   Under samtalet  går man igenom dop-
gudstjänstens ordning, väljer psalmer och 
om någon skall hälla upp vattnet i dopfun-
ten. Ni får gärna låna dopdräkt av oss. Vissa 
lokaler finns också som utlån, helt gratis!  
  Doptider: Lördagar 1 gång i månaden, 
11:00 och 13:00 samt söndagar 13:00 
och 14:15.

VIGSEL
Vigselakten är en förening mellan två  
personer som älskar varandra och vill leva 
tillsammans resten av livet. När man bokat 
sin vigsel kontaktas man av en präst för 
att planera vigseln.   Vigseltider: Lördagar 
14:00 och 16:00.

BEGRAVNING
En begravningsgudstjänst är en avskeds- 
stund för anhöriga får dela sorgen med 
varandra. Prästen lyser frid över den  
avlidna över överlåter personen i Guds 
händer. Prästen och de anhöriga utformar 
begravningsgudstjänsten. Ni får gärna låna 
lokal för minnesstund, utan kostnad. 
   Begravningstider: Tisdagar 11:00 och 
13:00, Torsdagar 11:00 och Fredagar 
10:00. 

LINDGÅRDEN
Varje tisdag 11:15 håller anställda  
eller ideella gudstjänst eller sång- och  
andaktsstund i församlingens äldreboende  
Lindgården. Har du en anhörig som bor 
där, uppmana dem att vara med, det är  
uppskattade tillfällen!

HEMBESÖK
Vid önskemål om besök, samtal och enskild 
nattvard. Kontakta församlingsexpeditio-
nen. Allt är kostnadsfritt!

VI HJÄLPER DIG GÄRNA!
Bokning och frågor: 0340 64 11 00

Stiftelser & Diakonikassan
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BARN & FAMILJ...

Vi är en ung församling... och därmed vill vi ge möjlighet 
för människor att träffas och skapa vardagsnära- och kanske  
livslånga relationer. Om du har en idé till en bra Barn- och  
familjeaktivitet, hör av dig till oss!

CAFÉ KYRKIS
Mötesplats för vuxna (föräldrar &  
barnets morföräldrar eller andra) med  
barn upp som är hemma och vill träffa  
andra. Självklart är också storasyskon  
välkomna. Vi pratar, vi umgås, vi fikar, vi 
kanske pysslar och vi har alltid sångsamling 
Dag & tid: Tisdagar & Fredagar 
  mellan kl. 09:00-11:00
Plats:  Gården i Trönninge
Kontakt: Ebba Lindkvist
  Ludvig Werner
  Barbro Geresand

LEKPLATS-SKÖJ
Under närmare 2 timmar kommer vi och  
leker, åker rutschkana, spelar kubb,  
boccia och har andra spännande aktiviteter  
såsom roliga tävlingar vid en lek-
plats nära dig. Vi har med oss vår 
kyrkliga korvvagn och bjuder på god  
kyrkkorv. Om säsongen inbjuder till annat 
mellanmål bjussar vi också på det. Så håll 
utkik på vår hemsida  (och i kalendern!) 
vilken lekplats och vilken aktivitet som  
gäller just vid det datumet som du vill 
hänga på! Vi ses!
Datum:  12 sept, 10 okt & 21 nov
Tid:  kl. 14:00-16:00
Plats:  På en lekplats nära dig!
Kontakt: Ludvig Werner

:

BARNENS GUDSTJÄNST
Ett par tillfällen under terminen bjuder vi in 
till det som tidigare var Familjegudstjänster 
och som numera är Barnens Gudstjänster. 
Våra barnkörer i församlingen medverkar. 
Vi serverar alltid korv och bröd. 
Datum:  3 oktober
  14 november
  12 december (Lucia)
  24 december
Tid:   10:00
Plats:  Lindbergs kyrka  

 
FAMILJEUTFLYKTER
Vi kommer arrangera familjeutflykter som 
bland annat går till Borås Djurpark. Vi står 
för resan och entré för barn upp till 7 år 
samt en resa till Jul på Liseberg. Då står för 
resan och entré för barn upp till 10 år. Du 
anmäler dig via vår hemsida - begränsade 
platser, så först till kvarn! Se mer på vår 
hemsida!
Datum:  17 sept. & 11 dec. 
Kontakt: Siw Ölmelid
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BARN & UNGDOM...

SPAGETTI-TISDAG . . .&. . . 
TACOTORSDAG
Om du går i årskurs 4-6 är du alltid  
välkommen på Spagetti-Tisdag &  
TacoTorsdag i vår lokal i Trönninge. Här 
kan du förutom äta Taco även göra läxor, 
spela spel, biljard och ha olika utomhus- 
aktiviteter med tävlingar och roliga  
utmaningar. Varför inte utmana dina  
kompisar i en ”Air-hockey”-turnering eller  
en ”Darttavla”-utmaning! Allt som äts 
på Spagetti-Tisdag & Taco-Torsdag är  
kostnadsfritt!
Dag & tid: Tisdagar & Torsdagar 
  14:30-16:30
Plats:  Gården i Trönninge
Kontakt: Ebba Lindkvist 

 

MINECRAFT-GÄNGET!!!
I mitten av november kommer vi 
med dig bygga Lindberga Församling 
i det populära barn och ungdomsspe-
let Minecraft! Detta är för dig som är  
mellan 7 - 12 år!  När du kommer in i värl-
den så skall du börja att bygga ditt hus... Det  
kommer också finnas uppdrag för dig att 
utföra i världen.  För att få tillgång till vår 
värld så vill vi att du tillsammans med en 
vårdnadshavare undertecknar ett avtal med 
regler vad som gäller i vår digitala försam-
ling. Om du vill så skickar vi hem 
mer information om hur du får  
tillgång till vår värld. .. 
Plats:  Online!
Kontakt: Ludvig Werner 
  Johan Eriksson
 

KYRK-GÅRDEN
För dig som går i årskurs 7 och upp till  
sista året på gymnasiet är välkommen till 
vår nystartade verksamhet i vår lokal i 
Trönninge. Här umgås vi tillsammans och vi 
gör det som känns gott för stunden. Det 
kan vara allt från att spela biljard, air-hock-
ey, VR-spel till att äta god mat, pannkakor, 
toast, scones, pizza, mjukglass, godis till 
att köra tillsammans med vänner köra en 
omgång på Twister eller spela Ticket-to- 
ride, Fia med knuff eller kanske Yatzy och 
mycket mycket mer. All mat vi bjuder på 
är kostnadsfri, men det finns möjlighet att 
köpa mat, dricka och enklare godis/fika.
Dag & tid: Tisd. 17:00-20:00*  
  Tors. 17:00-20:00*  
  Fred. 18:00-23:00* 
Plats:  Lokalen i Trönninge
Kontakt: Ludvig Werner 
  Johan Eriksson
  Ebba Lindkvist
  ...med flera...
* Tiderna är preliminära, se hemsidan för mer info

UNGDOMSRESOR & LÄGER
De ungdomar som är aktiva i församling-
en som ideella medarbetare eller kontinu-
erligt återkommande besökare till Café & 
Le kommer bland annat erbjudas att åka 
med på de resor som församlingens kon-
firmander gör. Det kommer även anordnas  
andra resor/happenings/läger som kommer  
erbjudas våra ungdomar. 
Kontakt: Ludvig Werner



MUSIK OCH KÖR...

MED SÅNG OCH MUSIK kan du ta till dig ett glatt budskap 
med hela kroppen. Ta del av våra körers medverkan i våra guds-
tjänster, eller kom på en konsert! Eller varför du inte och provar 
hur roligt det är att sjunga i kör, allt är kostnadsfritt. HÄNG PÅ! 

MINISINGO
Barnkör för dig som är 5-6 år och går sista 
året på förskola eller F-klass. Vi leker med 
rörelse, dans och musik. Vi sjunger roliga 
sånger och ibland tar vi fram rytminstru-
ment och blir orkester.
Dag & tid: Måndagar kl. 16:30
Plats:  Lokalen i Trönninge
Kontakt: Barbro Geresand

SINGO
Barnkör för dig som är 7-8 år och går i 
klass 1-2. Vi sjunger roliga sånger, gör 
musikal, luciatåg & musikvideos. Vi har 
alltid mellanmål på träffarna.
Dag & tid: Onsdagar kl. 14:00
Plats:  Lindbergs kyrka
Kontakt: Barbro Geresand

ZORROKÖREN
Barnkör för pojkar, 6-8 år, klass F-2. Vi 
sjunger roliga sånger och ibland testar vi 
olika instrument. Vi äter korv & bröd innan 
vi börjar träffen. Vi medverkar även på 
Barnens Gudstjänst. 
Dag & tid: Onsdagar kl. 14:00
Plats:  Lindbergs församlingshem
Kontakt: Eva Johbarn

MIXKÖREN
Barnkör för dig som är 9-10 år och går i 
klass 3-4. Vi sjunger roliga sånger, gör  
musikal, luciatåg och musikvideos. Vi börjar 
med mellanmål innnan vi börjar träffarna.
Dag & tid: Tisdagar kl. 14:45
Plats:  Lindbergs kyrka
Kontakt: Eva Johbarn
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THE PARISH BAND  
MED MAXKÖREN
Band & kör för dig som är 11-13 år och 
går i klass 5-7. TPB är ett etablerat band 
som nu utökar med doakören MAX. Det-
ta är kören för dig som gillar att sjunga 
och få spela diverse instrument. Vi är bl.a. 
försångare & musiker på Barnens Guds-
tjänst. Vi medverkar även i musikaler,  
luciatåg och musikvideos vi avslutar varje 
termin med en massa kul saker. 
Dag & tid: Tisdagar kl. 15:30
Plats:  Lindbergs kyrka
Kontakt: Eva Johbarn

LITO-KÖREN
Blandad kör som kräver viss kör-vana 
och som jobbar i projektform, gärna med  
storband eller med egna musiker/sånga-
re från körmedlemmarna. LiTo medverkar 
även vid de stora högtiderna, gör jul- som 
sommarkonserter. Under året fyller även 
LiTo-kören 90/91 år och det kommer att 
firas. 
Dag:  Torsdagar
Tid:   se hemsidan för info
Plats:  Lindbergs kyrka
Kontakt: Eva Johbarn

NOVAKÖREN OCH  
PROJEKTKÖREN
Kören för alla som tycker om att sjunga 
tillsammans, enstämmigt och flerstäm-
migt. Alla är välkomna att prova på! Vi 
sjunger lite olika stilar och medverkar vid 
gudstjänster. Varje termin görs ett projekt. 
Visst vill du vara med!? Du binder inte upp 
dig mer än under projektets gång. Under 
hösten 2021 blir körprojektet ”Julens 
sånger”
Dag & tid: Måndagar kl. 18:30
Plats:  Lindbergs kyrka 
Kontakt: Barbro Geresand

LINDBERGAKÖREN
Seniorkören eller kören för dig som är  
dagledig. Vi medvekar i kyrkan, gör jul- och 
sommarkonsert. Ingen körvana behövs 
och vi ses varannan vecka.
Dag & tid: Torsdagar kl. 15:00
Plats:  Lindbergs kyrka
Kontakt: Eva Johbarn
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BUSS-SKJUTS TILL KOREN
Lindberga forsamling har buss 
som hamtar och lamnar pa fritids 
fore kortid och aven efter...

Det ar de korbarnen som gar i  
Tronningeskolan & Blashammars-
skolan!
   Bra va!
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MÖTESPLATSER

KATEKUMENATET eller  
VI SOM UNDRAR ÖVER  
LIVET, GUD & KRISTEN TRO
Detta är gruppen för dig som klurar och 
inte vill göra det själv. Vi funderar ihop, 
kanske finns inte alltid svar men vi tar  
frågorna och tankarna på allvar.
   Vad är ondska? Vad är Gud? Vad är  
meningen med en pandemi? Funkar bön? 
Måste jag be? Varför pratar prästen om 
synd? Vad handlar dopet om? Hur kan 
vetenskapen och Gud funka tillsammans? 
Varför finns det flera världsreligioner? 
Finns det massor med Gudar?
   Kanske är det någon av dessa frågor som 
du har… Eller så har du helt andra frågor 
och tankar. 
   Hur som helst, denna grupp gör en resa 
tillsammans, där vi delar varandras livsbe-
rättelser. Där du bara ska vara den du är. 
Du behöver ingen förförståelse, bara vara 
nyfiken på livet och kristen tro.
   Hos oss vill vi ha högt i tak och låga  
trösklar. Här är alla välkomna oavsett tro, 
eller avsaknad av tro, vad du än gjort eller 
kommer att göra. Vem du än är och vart du 
än är på väg i livet. 
Datum: Start 21 september, därefter  
              varannan vecka
Tid: 18:30 - 20:00
Plats: Lindbergs församlingshem 
Kontakt: Siw Ölmelid 
   Mirjam Fors 
   

FREESTYLE
I rörelse på massa härliga sätt. Ta på 
dig några gamla träningskläder från  
garderoben. Det viktigaste är inte om det 
är snyggt utan bekvämt. Vi rör oss och 
tänjer våra kroppar så gott vi kan. Denna 
aktivitet är både för amatörmotionärer och 
för er som springer fort på tid. Men vi har 
inga mätinstrument eller pulstagare. Här 
har vi kul och blandar träning med trams, 
för dig som vill hålla igång eller komma 
igång!
Dagar: Start 8 september 
Tid: 17:00 - 18:00
Plats: Lindberg med omnejd! 
Kontakt: Mirjam Fors

TORSDAG I TRÄDGÅRN
Varje torsdag under terminerna så delar vi 
vår gemenskap med små tipspromenader 
eller musikquiz. Vi bjussar på kaffe & kaka.
Dagar: Torsdagar från 9 september
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Klosterträdgården i Lindbergs  
           församlingshem
Kontakt: Ewa Svensson
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TALA FILM - TALA LIV
Kom och titta på film med oss! Efter  
filmen samtalar vi om vilka känslor, frågor 
eller funderingar som kom upp. För att se  
vilka filmer som är aktuella, se vår  
hemsida. Det enda som kostar är den  
kvällsmackan som vi äter tillsammans, den 
är till självkostnadspris! Överskottet av 
pengarna som kommer in går oavkortat till 
vår diakonikassa. Så ta med dig en vän och 
kom för en filmkväll!
Dagar: 15 sept, 13 okt, 17 nov
Tid: 18:00 - 21:00 (beroende på film)
Plats: Lindbergs församlingshem 
Kontakt: Mirjam Fors

I församlingen har vi fyra vackra kyrkor; 
Lindbergs kyrka, Torpa kyrka, Valinge kyrka 
och Stamnareds kyrka. 

Vid samtliga kyrkor finns det angränsande   
kyrkogårdar som omsorgsfullt tas om hand 
av vår personal. Under året så krattas,  
vattnas, planteras och vårdas gravplatser-
na, oavsett om det är kistplats, askgrav-
plats eller minneslund. 

Har du fått en skylt vid den gravplat-
sen som du besöker så vill vi att du skall  
kontakta vår kyrkogårdsexpedition.

KYRKOR & KYRKOGÅRDAR

BOULE-GEMENSKAP
Utanför Lindbergs församlingshem har 
vi anlagt nya boulebanor för dig och dina  
vänner att se vem som kommer närmast 
den ”lilla” bollen. Under hösten kommer vi 
bland annat att anordna någon form av 
tävling eller turnering, där det viktigas-
te inte är att vinna utan ha trevligt - men 
det är alltid roligt att vinna. Har man ingen 
medspelare så hittar du garanterat detta 
hos oss! Vill du/ni träna ett par gånger inn-
an - boka upp banorna, kom & tjuvträna!
Datum: Se hemsidan för mer info
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Lindbergs församlingshem 
Kontakt: Maria Samuelsson Liljhammar

Vid kontakt med oss kan du också ställa 
frågor kring gravrättsinnehav, gravskötslar, 
kostnader eller det som du funderar på. 

Kom gärna förbi någon av våra kyrko-
gårdar och sätt dig ner en stund och bli  
stilla och reflektera inför livets storhet  
och mysterium.

Öppettider
Måndag - Fredag 09:00 - 15:00
Onsdagar 09:00 -17:00 
Telefon: 0340 64 11 30
Mail: lindberga.forsamling.kyrkogard@ 
          svenskakyrkan.se

Observera att det är ett nytt nummer!
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IDEELLT ENGAGEMANG...

RESURS-GRUPP
Vad brinner du för? Vad har du för intres-
sen? Låt oss tillsammans hitta vad du kan 
vara för resurs i vår församling. Du får 
ha ett så kallat ”blomstrasamtal” där vi 
upptäcker dina gåvor. Det kan vara så att 
du hittat något som intresserar dig i detta 
häfte som du vill samtala vidare kring. Efter 
vårt samtal möts vi igen och vi skriver på 
en gemensam överenskommelse där det 
framkommer hur mycket och hur ofta du 
vill vara behjälplig!
Kontakt: Siw Ölmelid

ANDAKT/BÖNLEDARE
Har du en längtan efter att pröva hålla i en 
andakt, en kvällsbön eller vill du testa en 
ny tanke? Hos oss finns den möjligheten!  
Vi vill rusta och ge dig inspiration. Vi vill 
visa dig var du hittar material till att bli  
tryggare som andakts/bön-ledare. Du kan 
börja att prova din första gång, själv eller 
tillsammans med någon. Till din hjälp så 
finns även musiker och vaktmästare! Visst 
vill du prova möjligheten!
Kontakt: Mirjam Fors

BLI EN DEL AV TILLTRO- 
REDAKTIONEN
Har du en längtan efter att få intervjua, 
göra uppsökande verksamhet, bidra till att 
informationen om vår församling skapar 
ett ökat intresset och en nyfikenhet hos de 
som läser vår församlingstidning. Då skall 
du ingå i redaktionsgänget! Du behöver 
inte ha några tidigare kunskaper utan vi alla 
hjälps åt för att hitta intressanta berättel-
ser och artiklar att skriva om! Hör av dig!
Kontakt: Niklas Strandberg

GUDSTJÄNSTVÄRD
Vill du vara den som välkomnar 
våra gudstjänstbesökare till kyrkan,  
eller är du den som gärna läser den  
söndagliga bibeltexten. Det finns många  
uppgifter att finnas behjälplig med, allt från 
att vara en del av FilmCrew1 till att bistå 
vid kyrkkaffet till att hänga upp psalm-
nummer. Oavsett uppgift så behövs du! 
Dag & tid: Gudstjänsttider
Kontakt: Niklas Strandberg

DU OCH DINA GÅVOR behövs 
hos oss! Tillsammans kan vi bilda  
församling och kyrka. 
   Vi ser gärna möjligheten  
snarare än hindren och vi vill skapa  
relationer och tillsammans med 
dig hitta något som du brinner för! 
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HÄNG PÅ I KONFACREW!
Från hösten 2021 kommer Lindberga  
församling att ta ett nytt grepp över  
konfirmandundervisningen. I stället för att 
träffas kontinuerligt varje eller varannan 
vecka så ligger ansvaret hos individen att 
boka in sig på respektive KonfaPass. Här 
behöver vi dig som ideell! Antingen hakar 
du på ett av de KonfaPassen som intres-
serar dig eller så kanske vi vill hjälpa till 
på något annat sätt.Det kan också finnas 
möjlighet för dig att åka med på den resan 
eller de äventyren som konfirmanderna 
gör! Hör gärna av dig!
Kontakt: Ludvig Werner 
   Niklas Strandberg 

MUSIKER VID ANDAKTER
Spelar du något instrument? Allt från piano, 
gitarr, fiol, flöjt eller något annat. Då kan 
du få vara en av våra musiker vid våra  
andakter/böner under veckan. Vi hjälper 
dig gärna med uppstarten för att komma 
igång, utifrån dina förutsättningar. 
Kontakt: Eva Johbarn
   Barbro Geresand

GULDKANTSPOLARE
Att vara guldkantspolare betyder att ge  
någon person en extra guldkant i tillvaron. 
Det kan vara allt från att lämna över en  
blomma och någon chokladbit till att bistå 
med handling eller kanske hjälpa till med 
förklara hur en iPad fungerar och kanske 
hur man skickar vidare en bild. 
Kontakt: Siw Ölmelid

BAKA TILL KYRK-KAFFET
Vill du vara med med dina gåvor och baka 
dina godsaker till vårt kyrk-kaffe? Det är 
ett gott gäng som träffas vid olika tillfällen 
för att dela recept och erfarenheter.
Kontakt: Siw Ölmelid 

HÄNG MED I SOPPGÄNGET
Vid ett par gånger per termin träffas  
soppgänget för att laga goda soppor att 
bjuda på i samband med vår söndagliga 
högmässa.
Kontakt: Siw Ölmelid

VÄRD I ”FIKET”
Vår lokal i Trönninge kommer göras om 
till en öppen verksamhetslokal där det  
kommer finnas möjlighet att ”bara vara”. 
Just nu har vi det inte bemannat alla da-
gar i veckan. Om du har tiden så ser vi det 
som oerhört värdefullt om du skulle vara 
en ideell värd under förmiddagstid, eller 
eftermiddagstid de dagar då vi inte har 
verksamhet. Du får internutbildning i hur 
du skall handskas med livsmedel som skall 
serveras.  Kontakt: Niklas Strandberg

FÖRBEDJARE
Som kyrka vill vi att alla människor skall få 
möjlighet att vara ett böneämne. Vill du 
vara den som ber för någon annan? Du kan 
antingen göra det på dagligen eller någon 
gång i veckan - eller förbönsbedjare på  
någon av våra gudstjänster? Hör av dig!
Kontakt: Ola Bojestig
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STILLHET OCH SAMTAL...

RETREATER
Att vara på retreat är att ge sig själv tid. 
Jesus sökte sig ibland till platser för att i 
ensamhet vila och hämta kraft. Du kan 
göra samma sak. På retreaten står själen 
och andligheten i centrum. Större delen av 
tiden är du i tystnad. På så sätt får du ett 
tillfälle att lyssna på dina egna tankar. En 
retreat ger dig också chans att reflektera 
över din tro och upptäcka mer av vem Gud 
är.   
Dag: Återkommer våren 2022 
Plats: Runt om i församlingen 
Kontakt: Siw Ölmelid

RUM FÖR SJÄLEN
Behöver du bolla livet med någon, säga 
orden som du bara haft i ditt eget huvud, 
bli lyssnad på och få prata om det innersta. 
Du är välkommen oavsett tro, eller avsak-
nad av tro, vad du än gjort eller kommer 
att göra. Vem du än är och vart du än är på 
väg i livet. Du är välkommen för att du är 
människa. 
Plats: Mariarummet som ligger i  
           Lindbergs församlingshem 
Kontakt: Mirjam Fors

PILGRIMSVANDRING
Traditionellt uppfattas en pilgrim som en 
människa som är på väg till en helig ort  
eller plats. Nu idag är det snarare vandring-
en i sig som får större uppmärksamhet och 
betydelse. Människor i varierande åldrar, 
med olika bakgrund, och med olika religiös 
hemvist delar vandringsgemenskap. Det är 
ord som blir redskapet som hjälper vandra-
ren att nå närvaron i steget och i sig själv. 
Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslös-
het, långsamhet, andlighet och delande 
kan fungera som hjälp för att hitta in till 
vår egen längtan, att nå fram till våra egna  
djupaste behov. 
Datum & Tid: Se mer info på vår hemsida.
Plats: Runt om i församlingen
Kontakt: Siw Ölmelid

BIKT & SJÄLAVÅRDSSAMTAL
I bikten får den enskilda människ-
an ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv.  
Genom att bikta sig erkänner människan  
sin delaktighet i världens bortvändhet från 
Gud och sin egen skuld och synd inför Gud. 
I bikten innesluts både enskilda fel och den 
ofullkomlighet som den människa ser som 
speglar sitt liv i Guds fullkomliga kärlek.  
   Prästen har absolut tystnadsplikt för 
det som yttras i bikt och enskild själavård.  
Bikten ska ske enskilt och kräver  
vanligen en avskild plats. Om du är i behov 
av bikt, så kontakta någon av församlingens  
präster/diakon.
Kontakt: Niklas Strandberg
   Mirjam Fors
   Ola Bojestig
   Siw Ölmelid (ej bikt)
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STIFTELSER & DIAKONIKASSA

Att bli sjuk och hamna på sjukhus kan 
väcka ofta många tankar, frågor och  
känslor. Då kan det vara nödvändigt att få 
möta någon som har tid att lyssna. 

Vi finns till dig som patient-, som när-
stående och/eller som personal och ingår 
som en naturlig del av sjukvårdens vårdte-
am. Tveka inte att kontakta sjukhuskyrkan 
oavsett om du är patient eller närstående.

Hitta hit:
Sjukhuskyrkan hittar du på vårdavdel-
ningarnas korridor. Därefter finns vi vid  
uppgång B. 

SJUKHUSKYRKAN VID VARBERGS SJUKHUS
Kontakt:

       Thomas Karlsson  
                                    Sjukhuspräst
        0340 81 312

Camilla Gustafsson                                      
Sjukhusdiakon
0340 48 14 50

Om du bor eller känner någon som bor i 
församlingen och har det ekonomiskt svårt  
så kan vi hjälpa till. 

Vi har i Lindberga församling möjligheten 
att ge bidrag till dig i form av presentkort 
på affärer där ditt behov är som störst. Det 
kan vara allt från mat, glasögon, tandläka-
reräkningar, hyra och mycket annat.

Det finns en diakonikassa där vi kan göra 
korta och enskilda punktinsatser för att vid 
stunden kunna finnas till hjälp. Beslut om 
utbetalning görs av församlingens diakon 
och/eller kyrkoherde. 

Det finns också en ekonomiska resurser 
i de stiftelser som Lindberga församling  
förvaltar. I dessa kan du ansöka om ett  

större belopp och beslut tas av vårt  
Diakoni och Missionsutskott. Utstkottet  
består främst av de förtroendevalda samt  
församlingens diakon. 

Ansökan till stiftelserna sker 2 gånger/
år och behandlas löpande. Mer info kring  
diakonikassa, hjälp med att skriva en  
ansökan samt kontaktuppgifter hittar du på  
vår hemsida. 



14

NIKLAS STRANDBERG 
Präst & Kyrkoherde

0340 64 11 01
niklas.strandberg@ 
svenskakyrkan.se

OLA BOJESTIG 
Präst

0340 64 11 03
ola.bojestig@ 
svenskakyrkan.se

EVA JOHBARN
Kantor

0340 64 11 05
eva.johbarn@ 
svenskakyrkan.se

LUDVIG WERNER 
Församlingsassistent

0340 64 11 07
ludvig.werner@ 
svenskakyrkan.se

EBBA LINDKVIST
Församlingsassistent 

0340 64 11 21
ebba.lindkvist@ 
svenskakyrkan.se

MIRJAM FORS
Präst

0340 64 11 02
mirjam.fors@ 
svenskakyrkan.se

SIW ÖLMELID 
Diakon

0340 64 11 04
siw.olmelid@ 
svenskakyrkan.se

BARBRO GERESAND 
Kantor

0340 64 11 06
barbro.geresand@ 
svenskakyrkan.se

EWA SVENSSON
Församlingsassistent

0340 64 11 08
ewa.e.svensson@ 
svenskakyrkan.se

MARIA SAMUELSSON LILJHAMMAR
Förvaltningsassistent

0340 64 11 09
maria.liljhammar@ 
svenskakyrkan.se

PERSONAL OCH KONTAKT...
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MIRJAM FORS
Präst

0340 64 11 02
mirjam.fors@ 
svenskakyrkan.se

SIW ÖLMELID 
Diakon

0340 64 11 04
siw.olmelid@ 
svenskakyrkan.se

BARBRO GERESAND 
Kantor

0340 64 11 06
barbro.geresand@ 
svenskakyrkan.se

EWA SVENSSON
Församlingsassistent

0340 64 11 08
ewa.e.svensson@ 
svenskakyrkan.se

JOHAN ERIKSSON 
Kyrkovaktm. säsong 

0340 64 11 16
johan.nilsson2@ 
svenskakyrkan.se

MARIA SAMUELSSON LILJHAMMAR
Förvaltningsassistent

0340 64 11 09
maria.liljhammar@ 
svenskakyrkan.se

NIKLAS ESPELUND  
Kyrkogårdsföreståndare

0340 64 11 11
niklas.espelund@ 
svenskakyrkan.se

ANNIKA LINDQVIST
Kyrkovaktmästare

0340 64 11 13
annika.lindqvist@ 
svenskakyrkan.se

ANNA BÖRJESSON 
Kyrkovaktmästare

0340 64 11 15
anna.borjesson@ 
svenskakyrkan.se

MARITA AXELSSON
Kyrkovaktmästare 

0340 64 11 18
marita.axelsson@ 
svenskakyrkan.se

CHRISTL HOLM 
Kyrkokamrer

0340 64 11 10
christl.holm@ 
svenskakyrkan.se

DESIRÉE EKDAHL 
Församlingshemsvärdinna

0340 64 11 12
desiree.ekdahl@ 
svenskakyrkan.se

ARNE BÖRJESSON
Kyrkovaktmästare

0340 64 11 14
arne.borjesson@ 
svenskakyrkan.se

JULIA ROLOFSSON
Kyrkovaktm. säsong

0340 64 11 19
julia.rolofsson@ 
svenskakyrkan.se



KONTAKT
Församlingsexpeditionen i Lindberg
Adress:  Lindberga församling
  Lindbergs församlingshem
  432 92 Varberg

Växelnummer 0340 64 11 00

Chatt  Via vår hemsida!

Öppettider växeln
Måndag, tisdag & torsdag 09:00-15:00. 
Onsdagar 13:00-15:00 samt fredagar  
09:00-12:00  

E-post
lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/lindberga

Instagram lindbergaforsamling
Facebook www.facebook.com/ 
  lindbergaforsamling

Kyrkogårdsexpeditionen   0340 64 11 30

Bokning 
Dop, vigsel och begravning
Växel:     0340 64 11 00

Kyrkoherde
Niklas Strandberg tlf: 0340 64 11 01
niklas.strandberg@svenskakyrkan.se

Jourhavande präst, alla dagar
Telefon 21:00 - 06:00: 112, begär jourhavande 
präst & Chatt 20:00 - 00:00: www.svenskakyr-
kan.se/jourhavandeprast/chatta

Enskilda samtal
Vid sorg eller behov av samtal finns möjlighet 
att prata med diakon eller präst. Kostnadsfritt 
och med tystnadsplikt. Vi kan också erbjuda 
bikt och enskild nattvard. Se kontaktuppgifter 
på sidan 14 - 15.


